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generel vedligeholdelse af dit nye køkken

LIDT GODE RÅD:
Et nyt køkken eller badeværelse er en stor investering og skal naturligvis holde i mange år, derfor er det vigtigt at 

behandle materialerne på den rigtige måde. Dit nye køkken eller badeværelse er fremstillet af de bedste materialer.

Alle spånplader og fiberplader/MDF) er testet og godkendt af Dansk Træpladekontrol for bl.a formaldehydindhold 

og lever op til de strengeste internationale krav, men selv de bedste materialer skal behandles på rette vis, så derfor 

bør følgende overholdes.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE AF elementer og låger:   

melamin og laminat:
Melamin- og laminatlåger leveres med forskellig glansgrad i overfladen. På en mat flade ses fedtede fingre tydeligere 

end på en mere blank overflade. Rengøringen og vedligeholdelse af låger af denne type kræver i store træk de samme 

midler. 

Længere tids brug af køkkenet medfører, at der aflejres fedt på over fladerne. Det gælder både på låger og øvrige 

overflader. Lågerne (især de matte) kommer derfor med tiden til at fremstå ”skjoldede”. Problemet er relativt enkelt 

at løse ved en grundig rengøring med f.eks. Flügger grundrens, som kan købes hos Flügger farvehandlerne i en 

sprayflaske klar til brug. (Flügger Fluren nr. 37, – ready to use).  Rengør én låge ad gangen, og sørg for at vaske efter 

med rent vand umiddelbart efter påføringen, og eftertørre med en ren tør klud. Det er meget vigtigt, da midlet hvis 

det sidder for længe og bruges ofte,  kan angribe overfladen og gøre den mere modtagelig for snavs. Fluren 37 må 

ikke anvendes hvor det kan komme i kontakt med lakeret eller ubehandlet naturtræ, da det kan misfarve overfladen. 

Følg i øvrigt brugsanvisningen på emballagen.  Alternativt kan anvendes en Ajax-opløsning, som også kan købes 

på sprayflaske under navnet  ”Ajax Universal”.  Brug samme fremgangsmåde som beskrevet ovenfor.  Dette middel 

er dog knap så effektivt og kræver evt. flere behandlinger. Overfladen er nu totalt affedtet og fri for skjolder og striber.

Det er nu nødvendigt at tilføre en plejefilm, så fedtede fingre ikke straks ses på overfladen. Der findes forskellige midler 

med denne egenskab, men vi anbefaler syrefri olie (f.eks. symaskineolie eller tilsvarende) påført i et meget tyndt lag. 

Brug en ren bomuldsklud hvorpå der hældes lidt olie. Fordel olien jævnt over hele fladen og tør efter med en tør klud. 

Lågen må ikke fremstå blank. Hvis det er tilfældet, eftertørres endnu en gang.

Behandlingen med tilførsel af plejefilm gentages efter behov.

LAKEREDE OG MALEDE FLADER:
Til disse overflader anbefales mildere rengøringsmidler som sæbespåner eller tilsvarende. Følg også her doserings-

forskrifterne på emballagen og tør efter med en ren tør klud. Til malede flader må ikke anvendes ammoniakholdige 

rengøringsmidler, da ammoniak får maling til at gulne.

Daglig rengøring af elementer og låger:
Den daglige rengøring kan normalt klares med almindelig opvaskemiddel i rent vand. HUSK altid at eftertørre med 

en ren tør klud for at fjerne de sidste fugt- og fedtrester. Det er meget vigtigt, da overfladen ellers bliver skjoldet af 

kalkplatter fra vandet.

RENGØRING AF INDVENDIGE TRÅDVARER:
Brug vand evt. blandet med klorin. Udtræk på rullehjul og kuglelejer samt skuffeløb i øvrigt er normalt vedligehol-

delsesfri. Skulle der opstå behov for smøring, må der kun anvendes syrefri smøremidler.

VEDLIGEHOLDELSE AF HÆNGSLER:
For at få hængsler og andre bevægelige dele til at fungere optimalt skal de støvsuges og rengøres grundigt for snavs 

og støv fra monteringen. Det anbefales at efterse de mest belastede hængsler med jævne mellemrum. Hvis der 

ligger sort metalstøv på- eller ved delen, er det tid at tilføre syrefri olie. Justèr ved samme lejlighed hængslerne efter 

retningslinierne omtalt tidligere i vejledningen. Vi anbefaler ovennævnte eftersyn mindst én gang årligt.
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VEDLIGEHOLDELSE AF TRÆKANTER PÅ BORDPLADER 
Træforkanter skal efterbehandles med olie efter behov. Benyt indholdet i den medfølgende vedligeholdelsesæske.

Vær især opmærksom på forkanterne ved vasksektionen, da det største slid altid forekommer her.

Slib med fint sandpapir korn 320. Husk at afdække bordpladen med malertape, så der ikke slibes på laminat overfladen.

VEDLIGEHOLDELSE AF VASKE:
Stålvaske aftørres med en opvredet klud. Hvis der opstår misfarvninger, skyldes det ikke selve stålet, men urenheder 

i vandet eller materialer i husholdningen. Vasken kan rengøres med skurecreme. Der kan også anvendes en af de i 

handlen forekommende specialpræparater til rustfrit stål. Brug aldrig ståluld, da den kan efterlade små partikler, der 

kan udvikle sig til rustpletter. Emaljerede vaske må aldrig rengøres med skurecreme, da den ridser overfladen. Hvis 

der er opstået misfarvninger anbefales rengøring med en blanding af lige dele klorin og vand.

Porcelænsvaske rengøres med de i handlen forekommende flydende rengøringsmidler, – dog ikke skurecreme eller 

andre ridsende rengøringsmidler. Støbte marmorvaske og -bordplader rengøres med vand og flydende rengørings-

midler, der ikke indeholder slibemidler, f.eks. autoshampoo. 

Terrazzovaske og -bordplader rengøres med vand og sæbespåner eller flydende brun sæbe. Der må aldrig anvendes 

syreholdige midler. Kalkpletter fjernes let ved anvendelse af fint vandslibningspapir korn 500 eller med en diamant 

håndsvamp, som evt. kan købes sammen med vasken / pladen.

Derudover henviser vi til leverandøren af vasken.

VEDLIGEHOLDELSE AF MASSIVT NATURTRÆ:
Der findes forskellige former for behandling af massive træplader. Vi anbefaler, at du følger den vejledning, der altid 

følger pladen ved leveringen. Brug aldrig salmiak- eller skurepulverholdige midler til disse plader. Salmiak kan mis-

farve træ, – især egetræ.

Stænk af plejeolie på køkkenlåger kan afstedkomme pletter, som er vanskelige at fjerne. Vær derfor omhyggelig ved 

anvendelsen af disse midler. 

Husk: Olieklude er selvantændende og skal derfor bortskaffes eller opbevares i en tæt tillukket 

blikdåse.

VENTILATION OG UDLUFTNING:
Emhættens funktion er at danne undertryk i køkkenet, så mados ikke spreder sig til andre rum. En emhætte kræver 

god lufttilførsel. Den etableres bedst ved at lade en dør stå på klem til det tilstødende lokale, hvor der er et åbent vindue. 

Når emhætten er i brug, skal køkkenvinduet tæt ved emhætten altså ikke åbnes, da det vil forstyrre luftcirkulationen 

og forårsageen spredning af madosen.

Husk altid at rengøre emhættens filter med jævne mellemrum for at opnå maksimal sugeevne.

Start altid emhætten før afgivelse af damp eller os fra komfuret begynder, og lad den køre 15-20 min. efter endt brug.

Hvis der er meget damp i køkkenet eller badeværelset, som ikke fjernes hurtigt ved normal ventilation, bør låger 

m.v. aftørres for kondensvand. Vedvarende fugt på overfladerne vil beskadige materialerne. I badeværelset vil det 

være ideelt med mekanisk ventilation.

Gulvvask:
Soklerne under dine nye Svane elementer tåler ikke vand/fugt. Derfor bør gulvvask foregå med en opvredet gulvklud, 

så soklerne ikke udsættes for mere end højest nødvendigt. 

KAFFEMASKINE OG ELKEDEL:
Ved anvendelse af kaffemaskine og el-kedel, skal man altid sørge for, at apparatet under brug ikke er placeret under 

overskabe, da damp derfra på længere sigt kan beskadige både låge og skab. Træk derfor apparatet fri af overskabene, 

eller endnu bedre anbring det ved komfuret og start emhætten.

VARMEAFGIVENDE HUSHOLDNINGSAPPARATER:
Ved placering af kaffemaskine, el-kedel, brødrister m.m. på massive træbordplader, skal man huske at flytte disse 

apparater,så de ikke altid står samme sted, da fast placering kan medføre udtørring, misfarvning og i værste fald 

revnedannelse i træet.
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Undlad at åbne en varm opvaskemaskine, før maskinens tørreprogram er helt afsluttet. Damp og fugt fra opvaske-

maskinen kan ødelægge låger og skabssider.

HVIS UHELDET ER UDE:
Skulle du komme ud for et uheld, der forårsager skader, du ikke selv kan udbedre, så kontakt din lokale køkkenfor-

handler, – her vil der altid være råd og vejledning at hente.

VIGTIGT - FJERNELSE AF BESKYTTELSESFOLIE
Beskyttelsesfolie på låger/fronter SKAL fjernes umiddelbart efter montering af køkkenet, da det ellers kan blive meget 

vanskeligt at fjerne.  
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vedligeholdelse - massivtræs bordplader

Pleje/vedligeholdelse med olie
Bordpladerne er behandlet 2 gange med olie fra fabrik og kan principielt tages i brug, men bordpladen har endnu 

ikke opnået den fulde modstandsdygtighed, før den har fået yderligere gentagne gange olie. 

Vi anbefaler at behandle bordpladen med plejeolie efter monteringen og inden ibrugtagning. 

Pladen skal olieres gentagne gange inden for de første par måneder indtil pladen er mættet og overfladen er smuds-

afvisende.

Ved efterbehandling af bordpladerne anbefales det, at der anvendes en hærdende olietype, som den har fået fra 

fabrikken. Anvendes en ikke hærdende olie, kan dette være forbundet med en risiko for, at bordpladen efter et 

par behandlinger bliver skjoldet. Intervallet hvormed efterbehandlingen skal foregå er svær at fastlægge, da det 

afhænger meget af, hvordan bordpladen anvendes og rengøres i dagligdagen. Som hovedregel bør bordpladerne i 

det først halve år behandles mindst én gang pr. måned. Herefter bør bordpladen behandles min. 1 gang hvert halve 

år. Det er dog vigtigt at behandlingen foretages når det er nødvendigt. Det er nødvendigt at behandle bordpladen, 

når en vanddråbe giver en synlig plet på bordpladen. For hyppig oliering af bordpladen giver synlige skjolder, og 

bordpladen får en ”glasagtig” overflade. Dette kan udbedres ved at nedsætte vedligeholdelsesintervallet.

Bordpladen trænger til olie når den, helt eller delvist, fremtræder ru og når slidfladerne på bordpladen bliver 

tydelige at se. Massivtræs bordplader som sort eg og røget eg skal have væsentligt mere vedligehold end andre 

massivtræstyper.

I perioder af året, oktober-april, er det nødvendigt med ekstra pleje af bordpladen, idet disse måneder traditionelt har 

meget lav luftfugtighed, og træet derved udtørrer. 

Er pladen ru, med genstridige pletter eller med mindre ridser, pudses pladen med sandpapir korn 180 i årernes 

længderetning.

Overfladen skal være fuldstændig tør inden plejeolien fordeles med en fnugfri klud. Olien skal fordeles i et tyndt 

ensartet lag over hele pladen. Et tyndt lag olie svarer til 0,5 dl pr. meter bordplade. Natur olie aftørres efter 15-

30 minutter. Hvidtonet olie aftørres efter 15-30 minutter. Aftørringen bør gentages, idet der ellers dannes blanke 

overflader på pladen, som følge af mangelfuld aftørring.

Efter oliering/aftørring skal pladen tørre i ca. 12 timer ved + 20 grader C. I denne periode må pladen ikke udsættes 

for vandstænk. 

OBS: Olien er selvantændelig, når den er opsuget i porøse stoffer og materialer, hvorfor brugte stof- og papirklude 

efter brug skal afbrændes eller opbevares i glas med tætsluttende låg.

Følg i øvrigt brugsanvisningen på emballagen. 

Pga. fare for udtørring ved kogesektioner og omkring vaske, er en omhyggelig vedligeholdelse med olie omkring 

disse elementer af yderste vigtighed.

Evt. revnedannelser i overflader og i endetræ omkring kogesektioner og vaske, der kan henføres til manglende ved-

ligehold og mangelfuld montering er ikke reklamationsberettiget.

Vær meget omhyggelig med ikke at frasætte metaldåser eller lign. direkte på bordpladen. Indholdet af garvesyre i 

træet, i kombination med metal og fugt, vil give dybtgående skader på træet, som er meget svær at fjerne. Salmiak 

kan give lign. skader. 

Daglig vedligehold:
Til daglig rengøring anbefales aftørring med klud, vædet i rent vand.

Sulfo og mange af de almindelige rengøringsmidler virker ved at de indeholder affedtende kemikalier.

Olierede overflader beskytter træet ved at træporene fyldes med forskellige typer fedtstof, hvorved træet hindres i at 
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afgive eller modtage fugt og snavs. Derfor vil brugen af affedtende rengøringsmidler medføre at bordpladerne skal 

efterbehandles oftere, for at være tilstrækkeligt beskyttede. Anvend aldrig salmiak holdige rengøringsmidler eller 

skurepulver/creme på massivtræsbordplader. 

Det meste smuds på bordpladerne kan ofte aftørres med lunkent vand, hvilket ikke skader en olieret overflade.

Der kan også anvendes sæbetyper som sæbespåner eller brun sæbe.

Det kan anbefales at købe en sæbeolie i det lokale byggemarked, sæbeolien kan blandes så den er klar til brug og 

anvendes i en blomsterforstøver.

FSC® (Forest Stewardship Council®) er en global non-profit mærkningsordning for ansvarligt 

produceret træ. Når en bordplade i massiv træ fra Svane Køkkenet er FSC certificeret, er det en 

garanti for produktion med omtanke; der fældes ikke mere træ, end naturen kan nå at repro-

ducere, skovarbejderne har godkendte arbejdsforhold og får en ordentlig løn, dyr og planteliv 

beskyttes, og så får de lokale ikke mindst del i indtægterne fra skoven til opbygning af skoler, 

klinikker og lign. 

Svane bordplader i massiv træ af typerne Eg, Hvidolieret Eg, Sort Eg, Bøg, Ask, Bambus og 

Wenge fås som FSC certificeret.
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vedligeholdelse - linoleums bordplader

Varmefasthed
Varme gryder, stegepander og lignende varme genstande må aldrig henstilles direkte på overfladen. Brug altid 

varmeisolerende bordskåner.

En meget varm gryde, pande eller tilsvarende vil afstedkomme skade af overfladen.

Varmeafgivende husholdningsapparater
Kaffemaskiner, el-kedler, ekspressomaskiner o.lign. med kraftig varme eller fugtafgivelse imod bordpladen kan 

forårsage ødelæggelse af bordpladen. Skader som følge heraf er ikke dækket af vores produktgaranti.

Ridsefasthed/slidstyrke
Brug altid skærebræt i forbindelse med knive. Lertøj og støbejernsgryder kan ligeledes ridse overfladen, og bør 

derfor ikke stilles direkte på pladen. Linoleum får let brugsridser, som er en del af charmen ved dette produkt.

Vedligeholdelse
Linoleum kræver ofte meget lidt rengøring. 

Genstridige pletter afrenses med mineralsk terpentin, hvis dette skulle være nødvendigt. Linoleum Form er fra 

fabrikkens side leveret ubehandlet. 

Hvis man ønsker, at DLW Linoleum Form skal fremstå med en silkemat og velbeskyttet overflade, kan man inden 

ibrugtagningen overfladebehandle linoleummet med en polish, som er egnet til linoleum.

Hvis man ønsker, at DLW Linoleum Form skal bibeholde dens ubehandlede look efter en overfladebehandling, kan 

man til førstegangsplejen og den periodiske beskyttelse af linoleummet, anvende et møbelplejemiddel, som fx. CC-

Dr. Schutz - Wax Care og derefer CC-Dr. Schutz Elatex Stain Remover til den rengøring.

Begge førstegangs plejede overflader, skal dagligt, normalt kun tørres over med en mikrofiberklud, og kun tilføres 

pleje og rengøringsmidler når dette vurderes nødvendigt.

Reklamationer!
Henvendelse med en reklamation skal altid ske direkte til Deres forhandler, inden monteringen er foretaget, og 

senest 8 dage efter modtagelsen, idet fabrikken ikke hæfter for udgifter i forbindelse med af- og påmontering eller 

andre følgeomkostninger. 

Efter monteringen og ibrugtagningen accepteres reklamationer ikke, med mindre de direkte kan henføres til 

produktfejl. 

Er bordpladerne monteret, betragtes disse som godkendte. Synlige fejl /skader/trykmærker eller lignende 

på bordplader og vaske, henføres herefter som værende montagerelaterede skader, der ikke dækkes af 

produktgarantien.
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vedligeholdelse - laminat bordplader

Varmeafgivende husholdningsapparater
Stil aldrig kaffemaskiner, el-kedler o. lign på eller i nærheden af samlinger, da varmen og evt. fugt fra disse enheder 

kan forårsage ødelæggelse af samlingen.  Skader som følge heraf er ikke dækket af vores produktgaranti.

Misfarvning
Rødvin, blæk, rødbede saft  og andre stærke frugtfarver kan misfarve overfladen. Især lyse laminater er modtagelige 

overfor disse stoffer og skal fjernes omgående.

Meget mørke og matte laminater kan have en tendens til at fedtfingre er synlige efter almindelig vedligeholdelse. Disse 

er en del af charmen ved denne type laminater og kan evt. fjernes med laminat rens, og er ikke reklamationsberettiget.

Ridsefasthed/slidstyrke
Afhængig af overfladens beskaffenhed (ru eller glat) er overfladen robust og slidstærk, men brug altid skærebræt i 

forbindelse med knive. Lertøj og støbejernsgryder kan ligeledes ridse overfladen, og bør derfor ikke stilles direkte på 

pladen.

Vedligeholdelse
Overfladen rengøres med vand og et mildt rengøringsmiddel. Slibesvampe, skurepulver eller lign. må ikke benyttes. 

De ødelægger overfladen.

Evt. pletter fjernes med almindelige rengøringsmidler. Pladen vaskes efterfølgende med rent vand og aftørres med 

tør klud for at undgå sæberester og kalkstriber.

Er der behov for yderlig rengøring og pleje kan der rekvireres laminatrens gennem Deres forhandler. 

Er pladen monteret med olierede for- og bagkanter skal disse behandles med olie efter behov.

Vedligeholdelse af vaske
Vi henviser til leverandøren af vaske.
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vedligeholdelse - kompaktlaminat bordplader

Varmefasthed
Varme gryder, stegepander og lignende varme genstande må aldrig henstilles direkte på overfladen. Brug altid 

varmeisolerende bordskåner.

En meget varm gryde, pande eller tilsvarende vil afstedkomme sprængning af overfladen.

Varmeafgivende husholdningsapparater
Kaffemaskiner, el-kedler, ekspressomaskiner o.lign. med kraftig varme eller fugtafgivelse imod bordpladen kan 

forårsage ødelæggelse af bordpladen. Skader som følge heraf er ikke dækket af vores produktgaranti.

Misfarvning
Rødvin, blæk, rødbede saft  og andre stærke frugtfarver kan misfarve overfladen. Især lyse laminater er modtagelige 

overfor disse stoffer og skal fjernes omgående.

Meget mørke og matte laminater kan have en tendens til at fedtfingre er synlige efter almindelig vedligeholdelse. Disse 

er en del af charmen ved denne type laminater og kan evt. fjernes med laminat rens, og er ikke reklamationsberettiget.

Ridsefasthed/slidstyrke
Afhængig af overfladens beskaffenhed (ru eller glat) er overfladen robust og slidstærk, men brug altid skærebræt i 

forbindelse med knive. Lertøj og støbejernsgryder kan ligeledes ridse overfladen, og bør derfor ikke stilles direkte på 

pladen. På bordplader af kompakt laminat med en glat overflade ses ridser tydeligt. Disse giver bordpladen et rustikt 

udseende, og betegnes som patina.

Vedligeholdelse
Overfladen rengøres med vand og et mildt rengøringsmiddel. Slibesvampe, skurepulver eller lign. må ikke benyttes. 

De ødelægger overfladen.

Evt. pletter fjernes med almindelige rengøringsmidler. Pladen vaskes efterfølgende med rent vand og aftørres med 

tør klud for at undgå sæberester og kalkstriber.

Er der behov for yderlig rengøring og pleje kan der anvendes laminatrens som fås gennem Deres forhandler.
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vedligeholdelse - corian® bordplader

Varmefasthed
Varme gryder, stegepander og lignende varme genstande må aldrig henstilles direkte på overfladen. Brug altid 

varmeisolerende bordskåner. En meget varm gryde, pande eller tilsvarende vil afstedkomme sprængning og 

misfarvning af overfladen.

Varmeafgivende husholdningsapparater
Kaffemaskiner, el-kedler, ekspressomaskiner o.lign. med kraftig varme eller fugtafgivelse imod bordpladen kan 

forårsage ødelæggelse af bordpladen. Skader som følge heraf er ikke dækket af vores produktgaranti.

Misfarvning
Rødvin, blæk, rødbede saft og andre stærke frugtfarver kan misfarve overfladen. Især lyse overflader er modtagelige 

overfor disse stoffer og skal fjernes omgående.

Mørke og matte Corian® bordplader kan have en tendens til at fedtfingre er synlige efter almindelig vedligeholdelse. 

Disse er en del af charmen ved mørke nuancer af Corian® og er ikke reklamationsberettiget.

Ridsefasthed/slidstyrke
Brug altid skærebræt i forbindelse med knive. Lertøj og støbejernsgryder kan ligeledes ridse overfladen, og bør derfor 

ikke stilles direkte på pladen.

Vedligeholdelse
Corian® er ikke vedligeholdelsesfrit, som mange fejlagtigt tror. Produktet kræver kun et minimum af behandling for 

at kunne holde sig pænt i mange år. Corian® er et lukket materiale, så evt. pletter sidder kun i overfladen. 

Overfladen rengøres med vand og et mildt rengøringsmiddel. Slibesvampe, skurepulver eller lign. må ikke benyttes 

i den daglige rengøring.

Evt. pletter fjernes med almindelige rengøringsmidler. Pladen vaskes efterfølgende med rent vand og aftørres med 

tør klud for at undgå sæberester og kalkstriber.

Er der behov for yderlig rengøring og pleje kan vejledning for pletfjernelse anvendes.
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Behandling af pletter og mærker:

Plet efter Hvad anvendes til at fjerne pletten?   

produkt. Fugtig klud Varmt vand og Keramisk Sprit, 

  rengøringsmiddel kogepladerens Terpentin

     

Alkydfarver    x

Blæk fra kuglepen    x

Citronsaft x x x  

Eddike x x x  

Frugtsaft x x x  

Kaffe x x x  

Karry x x x  

Læbestift  x x x

Mælk x x x  

Neglelak    x

Olie  x x x

Rødbeder x x x  

Rødvin x x x  

Skocreme    x

Tekstilfarver vaskbare  x x  

Tekstilfarver vaskefaste    x

The x x x  

Vandfarver x x x  

Voksmalekridt   x x

     

Ekstra genstridige pletter
Ved snavsede og belastede bordplader med genstridige pletter, kan pladen med fordel afrenses med

Corian® vedligeholdelsessæt.

Fremgangsmåden:
Spray Cleaneren ud over det område på pladen der ønskes afrenset. Lad Cleaneren virke i min. ½ time inden 

Cleaneren aftørres med en ren fnugfri bomuldsklud. Som alternativ til Cleaner og Care kan Klorin anvendes men 

dette skal omgående neutraliseres med vand straks pletten er væk.

Er området stadig ikke afrenset tilfredsstillende, gentages processen indtil resultatet er tilfredsstillende og om 

nødvendigt forlænges virketiden mellem processerne.

Afslut processen med Care produktet.

Corian® vedligeholdelsessæt kan rekvireres gennem forhandleren.

Trænger Corian® bordpladen til en total genopfriskning, hvor bordpladen slibes, anbefales det at der laves en aftale 

med butikkens montør for opfriskning af bordpladen.
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vedligeholdelse - coretop bordplader

varmefasthed
Varme gryder, stegepander og lignende varme genstande må aldrig henstilles direkte på overfladen. Brug altid 

varmeisolerende bordskåner.

En meget varm gryde, pande eller tilsvarende vil afstedkomme sprængning af overfladen.

Varmeafgivende husholdningsapparater
Kaffemaskiner, el-kedler, ekspressomaskiner o.lign. med kraftig varme eller fugtafgivelse imod bordpladen kan 

forårsage ødelæggelse af bordpladen. Skader som følge heraf er ikke dækket af vores produktgaranti.

Misfarvning
Rødvin, blæk, rødbede saft  og andre stærke frugtfarver kan misfarve overfladen. Især lyse overflader er modtagelige 

overfor disse stoffer og skal fjernes omgående.

Mørke og matte coretop bordplader kan have en tendens til at fedtfingre er synlige efter almindelig vedligeholdelse. 

Disse er en del af charmen ved mørke nuancer af coretop og er ikke reklamationsberettiget.

Ridsefasthed/slidstyrke
Brug altid skærebræt i forbindelse med knive. Lertøj og støbejernsgryder kan ligeledes ridse overfladen, og bør derfor 

ikke stilles direkte på pladen. 

Vedligeholdelse
Overfladen rengøres med vand og et mildt rengøringsmiddel. Slibesvampe, skurepulver eller lign. må ikke benyttes 

i den daglige rengøring.

Evt. pletter fjernes med almindelige rengøringsmidler. Pladen vaskes efterfølgende med rent vand og aftørres med 

tør klud for at undgå sæberester og kalkstriber.

Er der behov for yderlig rengøring og pleje kan vejledning for pletfjernelse anvendes.
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Behandling af pletter og mærker:

Plet efter Hvad anvendes til at fjerne pletten?   

produkt. Fugtig klud Varmt vand og Keramisk Sprit, 

  rengøringsmiddel kogepladerens Terpentin

     

Alkydfarver    x

Blæk fra kuglepen    x

Citronsaft x x x  

Eddike x x x  

Frugtsaft x x x  

Kaffe x x x  

Karry x x x  

Læbestift  x x x

Mælk x x x  

Neglelak    x

Olie  x x x

Rødbeder x x x  

Rødvin x x x  

Skocreme    x

Tekstilfarver vaskbare  x x  

Tekstilfarver vaskefaste    x

The x x x  

Vandfarver x x x  

Voksmalekridt   x x

     

Ekstra genstridige pletter

Ved snavsede og belastede bordplader med genstridige pletter, kan pladen med fordel afrenses med 

Coretop Cleaner.

Fremgangsmåden:

Spray Cleaneren ud over det område på pladen der ønskes afrenset. 

Lad Cleaneren virke i min. ½ time inden Cleaneren aftørres med en bomuldsklud.

Som alternativ til Cleaner og Care kan Klorin anvendes men dette skal omgående neutraliseres med vand straks 

pletten er væk.

Er området stadig ikke afrenset tilfredsstillende, gentages processen indtil resultatet er tilfredsstillende og om nød-

vendigt forlænges virketiden mellem processerne 

Afslut processen med Care produktet.

Bemærk: Coretop Cleaner afgiver en markant lugt af klor.

Coretop Cleaner kan rekvireres gennem forhandleren.

Send bud efter butikkens montør for opfriskning af bordpladen.
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Henvendelse med en reklamation skal altid ske direkte til Deres forhandler, inden monteringen er foretaget, og 

senest 8 dage efter modtagelsen, idet fabrikken ikke hæfter for udgifter i forbindelse med af- og påmontering eller 

andre følgeomkostninger. 

Efter monteringen og ibrugtagningen accepteres reklamationer ikke, med mindre de direkte kan henføres til 

produktfejl. 

Er bordpladerne monteret, betragtes disse som godkendte. Synlige fejl /skader/trykmærker eller lignende på 

bordplader og vaske, henføres herefter som værende montagerelaterede skader, der ikke dækkes af produktgarantien.

reklamationer
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